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O SIGEP &
A ABIGRAF-PR
NEGÓCIO
Representar, assessorar e
orientar o setor gráfico.
MISSÃO
Representar e fortalecer o
setor gráfico, valorizando e
promovendo o desenvolvimento
de seus associados.
VISÃO
Ser referência nacional de ação
e representatividade pela união,
fortalecimento e expansão do
setor gráfico paranaense.
CRENÇA E VALORES
Ética, comprometimento e
responsabilidade.

O Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná SIGEP é a Entidade Sindical que congrega as indústrias do
setor gráfico no Paraná; à exceção das empresas sediadas
nas cidades das regiões de Maringá e de Cascavel que são
representadas por Entidades específicas.

A Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional

Com sede e foro em Curitiba, é constituído para fins de estudo,
coordenação, proteção e representação legal da categoria
econômica das Indústrias Gráficas.

o intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras, no propósito

Tem como objetivo principal, além de outros, o de representar,
perante as autoridades administrativas e judiciárias, os
interesses gerais de sua categoria econômica ou os interesses
individuais de seus associados. Também, celebrar convenções
ou acordos coletivos de trabalho e colaborar com o Estado,
como órgão técnico e consultivo, no estudo dos problemas que
se relacionem com a sua categoria econômica.
Colabora ainda, com os poderes públicos no desenvolvimento
da solidariedade social e promove a conciliação nos conflitos
entre o capital e o trabalho.

Paraná, como o próprio nome já se refere, é a Entidade maior de
representação da indústria gráfica paranaense.
Tem como objetivos: a defesa dos interesses gerais da indústria
gráfica; a pesquisa e o estudo dos problemas pertinentes ao setor;
de elevar o nível dos padrões técnicos do pessoal e do material
empregado.
Também, a cooperação e colaboração com as várias entidades
representativas das atividades industriais e comerciais e com
órgãos do poder público, para os estudos concernentes à solução
dos problemas da Indústria Gráfica.
A Entidade maior ABIGRAF NACIONAL é formada pelas associadas
REGIONAIS (uma para cada Estado da Federação). A Regional, na
prática, funciona como um “guarda-chuvas” em todo Estado, ou
seja, a ABIGRAF-PR, tem por função precípua fazer a união das
gráficas do Estado, para a busca de soluções comuns.

CONHEÇA NOSSA
ESTRUTURA

CURITIBA
> Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná – SIGEP
Presidente: Abilio de Oliveira Santana
> Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná
Presidente: Jair Leite
> Ed. Jorge Aloysio Weber - Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória,
Curitiba-PR CEP 80030-240 - 41 3253 7172 - www.sigep.org.br
facebook/sigepabigrafpr E-mails: sigep@sigep.org.br
abigrafpr@milenio.com.br

LONDRINA
> Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Paraná – SIGEP
> Associação Brasileira da Indústria Gráfica - ABIGRAF Regional Paraná
> Escritório Seccional - Foi criado especialmente para ser o local de encontro
e debates dos empresários gráficos locais.
> Diretor da Seccional Londrina: Edson Benvenho – Midiograf
> Rua Maranhão, 314 – sala 51 – Centro - Londrina – PR – 86010-904
43 3321-7534 – www.sigep.org.br - facebook/sigepabigrafpr
E-mail: londrina@sigep.org.br
PONTA
GROSSA

CURI TIBA

PONTA GROSSA
>Escritório Seccional > Diretor: Rodrigo Gulin
42 9119.8559 – www.sigep.org.br - facebook/sigepabigrafpr
E-mail: pontagrossa@sigep.org.br

> AUDITÓRIO

> SALA DE REUNIÃO

Um auditório climatizado e sonorizado: completo e elegante para 80 pessoas.

Sala para grupos pequenos de até 10 pessoas, mediante pré-reserva.

> DECK, CHURRASQUEIRA E SALÃO DE EVENTOS

> SALA DE TREINAMENTO

Um espaço charmoso para recepcionarmos os associados.

Equipada para 25 alunos e visando a eficácia dos cursos e treinamentos.

GUIA DE
BENEFÍCIOS AOS
ASSOCIADOS

Ser associado do Sigep/Abigraf-PR é ser ouvido e
representado por quem mais entende do segmento
gráfico paranaense. É ter representatividade, participar
das tomadas de decisões, que criam oportunidades
reais de desenvolvimento e inovação para o setor, elo
fundamental na cadeia produtiva de comunicação.
Além de promovermos a negociação coletiva de
trabalho com os Sindicatos de trabalhadores da
indústria Gráfica (Curitiba e Londrina) e também
com outras categorias diferenciadas de trabalhadores
(p.ex.: secretárias, contadores, motoristas,
vendedores, técnicos em segurança, desenhistas, etc.),
representamos o setor promovendo alguns serviços,
disponibilizados aos associados, tais como:

CONFRATERNIZAÇÃO DE
FINAL DE ANO
Aproveitem esse evento para
confraternizar e brindar as conquistas
do ano que se encerrou e o novo ano
que se aproxima juntamente com seus
familiares, amigos e fornecedores.

CONSULTORIA JURÍDICA
ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA,
PARECER TÉCNICO E
OUTROS

tributários de proteção às indústrias

Documentos fornecidos à empresa

a reativação de indústrias; a preservação,

associada e em dia com suas
contribuições, para viabilizar
sua participação em licitações e
concorrências públicas.

ATUAÇÃO NA REDUÇÃO
DE IMPOSTOS
O SIGEP/ABIGRAF-PR atua de forma
efetiva no processo de construção
e de implementação de tratamento
tributário adequado ao funcionamento
dos negócios da indústria gráfica
paranaense, como a redução do ICMS
das indústrias; a adoção de mecanismos

paranaenses; a instituição de programas
de incentivo fiscal-financeiro para
implantação, expansão, modernização e
no SIMPLES Nacional, do mesmo
tratamento de ICMS que, anteriormente,
era atribuído às microempresas e
empresas de pequeno porte enquadradas
no Simples PR.

CERTIFICADO DE
ATIVIDADE GRÁFICA
Documento exigido à empresa gráfica

Contrato com o escritório de advocacia
Zolandeck Advogados Associados, de
Curitiba. Os associados terão consultas
gratuitas e ilimitadas para suas
necessidades. Zolandeck Advogados
Associados está apto a atuar nas áreas
do Direito Empresarial, Tributário,
Financeiro, Responsabilidade Civil,
Contratos, Obrigações, Consumidor,
Trabalhista Patronal, Penal e Econômico.

CURSOS EXCLUSIVOS
Temas e assuntos específicos para
atualização e treinamentos técnicos de
empresários e seus colaboradores.

custo para empresas em dia com suas

DESCONTO EM SOFTWARE
GRÁFICO COM A ZÊNITE
SISTEMAS

contribuições.

A parceria ABIGRAF X ZÊNITE no G.

quando da participação em licitações e
concorrências públicas. Sem qualquer

Works Solution 2.0 Lite, proporciona às

gráficas de pequeno porte a possibilidade
de manter um sistema para levantamento
de Custos e Cálculos de Orçamento,
Emissão Ordem de Serviço, Controle de
Contas a Pagar e Receber e Nf-e*, pelo
valor mensal de R$ 205,00*.
O sistema atende os segmentos de
Offset Plana até impressoras bicolores
formato 2, Comunicação Visual, Digital
Copiadora e Serigrafia, seu valor mensal
independe do número de usuários,
treinamento via web, suporte ilimitado
via telefone e e-mail sem custo adicional,
elaboração e atualização do mapa de
custos gratuitamente. A Zênite também
possui sistemas para Médias e Grandes
empresas, solicite uma demonstração.
*valor promocional não incluiu módulo
opcional de Nf-e.
Contatos: (31) 3419-7300
vendas@zsl.com.br – www.zsl.com.br

DESCONTOS EM
SOFTWARE GRÁFICO COM
A BREMEN SISTEMAS
A parceria ABIGRAF x Bremen Sistemas
proporciona as gráficas associadas à
possibilidade de adquirir o Wingraph*
com valores diferenciados sem limitações
nas funcionalidades do sistema, com

cadastros e operações ilimitadas.
MÓDULOS: Orçamento Gráfico, Gestão
Financeira, Tecnologia e Serviços.
VALOR MENSAL DO INVESTIMENTO:
ASSOCIADOS ABIGRAF: R$ 172,00 /
NÃO ASSOCIADOS: R$ 236,00
A Bremen Sistemas também possui
sistemas para médias e grandes
empresas com o melhor custo benefício
do mercado.
Para maiores informações:
47 3035-1022
comercial@bremen.com.br
www.bremen.com.br

InformAÇÃO
É o Fórum Paranaense de Tendências
para a Indústria Gráfica. Trata-se de
fórum para debates e atualizações com
os mais diversos assuntos do setor e
renomados palestrantes/especialistas.
Realizado anualmente na semana que
antecede o prêmio de excelência gráfica.

MINIMATÉRIA NA REVISTA
PRÉ-IMPRESSÃO
O novo associado ganha uma
minimatéria de boas vindas na Revista
Pré-Impressão.

NEGOCIAÇÃO SALARIAL
E DE CONDIÇÕES DE
TRABALHO

desenvolvidos durante o ano. O Prêmio,

O processo envolve várias rodadas de

de incentivo para melhoria da qualidade

negociações com os sindicatos laborais
a fim de pactuar em Convenção Coletiva
de Trabalho, reajustes salariais e demais
obrigações e deveres nas relações de
trabalho.

PALESTRAS EXCLUSIVAS
O Sigep/Abigraf-PR organizam vários
eventos voltados para o aperfeiçoamento
e valorização desta cadeia produtiva e
também em parceria com empresas
fornecedoras e patrocinadoras do setor.
Os associados poderão participar dessa
exclusividade na sede de Curitiba e
Londrina.

PRÊMIO BRASILEIRO DE
EXCELÊNCIA GRÁFICA
FERNANDO PINI
Desconto especial nas inscrições de
produtos para o Prêmio Fernando Pini e
nos preços dos ingressos para a festa.
Considerado um dos maiores prêmios
da América Latina, o Prêmio Fernando
Pini revela os melhores produtos gráficos

além de reconhecer o esforço das
empresas gráficas, é um mecanismo
e inovação no setor gráfico. A festa de
premiação é reconhecida como a maior
festa da Indústria Gráfica reunindo mais
de 2.000 pessoas. Mais informações em:
www.fernandopini.org.br
ou pelo telefone 11 2797-6700.

REVISTA PRÉ-IMPRESSÃO
A Revista Pré-Impressão é um periódico
bimestral informativo e de negócios.
Gratuita e dirigida aos associados do
SIGEP/ABIGRAF-PR, autoridades,
agências de comunicação e marketing e
fornecedores do setor. Tiragem: 1500 mil
exemplares. Possui colunas de eventos,
agenda, carreira, serviços, página de
compra e venda de equipamentos

PRÊMIO PARANAENSE
DE EXCELÊNCIA GRÁFICA
OSCAR SCHRAPPE
SOBRINHO

(para anúncios), responsabilidade

Criado para estimular a qualidade e
incentivar a criatividade e as inovações
tecnológicas das gráficas do Paraná,
consolidado como um dos principais do
Brasil em sua área. Trouxe expressivo
reconhecimento às gráficas premiadas,
projetando-as em diversas mídias
nacionais e internacionais. Gratuidade e
desconto especial para associados.

o setor, dicas de turismo e etc. Possui a

Os produtos vencedores e finalistas no
Prêmio Paranaense terão as inscrições
gratuitas no Prêmio Brasileiro de
Excelência Gráfica Fernando Pini. Outros
produtos inscritos tem desconto de 20%
no Prêmio Fernando Pini.

sócioambiental, matérias e artigos de
empresas associadas, assuntos jurídicos,
benefícios aos associados, notas sobre
versão impressa e eletrônica
www.sigep.org.br

SERASA
Consultas de restrições comerciais
para subsidiar tomada de decisões para
fechamento de negócios. O associado,
em dia, tem direito a até quatro consultas
gratuitas ao mês.

CONSULTORIA TELECOM
Aos associados do SIGEP/ABIGRAFPR conseguimos pela portabilidade de

suas linhas móveis a isenção de até 02
(dois) meses de fatura com a VIVO.
Com planos a partir de R$ 58,90 por
linha (minutos SMS e internet). Além de
todo um suporte mensal SEM CUSTO
e descontos na aquisição de aparelhos.
Para aderir a este benefício ligue 41
3253-7172 ou envie e-mail para:
abigrafpr@milenio.com.br

ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Acompanhamento e ação sobre todos os
Projetos de Leis de interesse da indústria
em nível Federal, Estadual e Municipal.
O objetivo é monitorar as proposições
legislativas formulando alternativas
de acordo com os interesses do setor
industrial gráfico.

PARA
ACESSAR
ESSES
BENEFÍCIOS,
INFORME-SE
PELOS
SEGUINTES
MEIOS:
TELEFONE

41 3253-7172
E-MAIL
abigrafpr@milenio.com.br
marketing@sigep.org.br
financeiro@sigep.org.br

boletim de atividade industrial e um
resumo de bolso mensal. Empresas
associadas podem solicitar dados
estatísticos personalizados conforme seu
interesse.
Para saber mais acesse o portal:
www.abigraf.org.br

BALCÃO DE NEGÓCIOS
Encontre ou anuncie máquinas e

CONHEÇA
AS SOLUÇÕES
DO SISTEMA
ABIGRAF NACIONAL

equipamentos da Indústria Gráfica com
mais facilidade. No site da ABIGRAF, os
associados têm à disposição uma forma
simples de vender ou adquirir itens para
sua gráfica. Com essa ferramenta, é
possível anunciar produtos divulgando

ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
ECONÔMICAS DO SETOR
(ÁREA RESTRITA)

detalhamento e fotos, podendo realizar
uma busca completa e aprimorada para
encontrar exatamente o que precisa. As
categorias de produtos são: máquinas e

Para ser cada vez mais competitivo

equipamentos novos ou usados, insumos,

no mercado, é preciso entender toda

suprimentos, softwares e serviços.

a sua conjuntura. O Departamento
de Estudos Econômicos da ABIGRAF
Nacional desenvolve um levantamento

Para saber mais acesse:
www.abigraf.org.br

especializado para oferecer um

BQ TRANSPORTE

panorama econômico sob medida para

Através desta nova parceria com a BQ

o setor, com análise mensal do emprego
e da balança comercial, além de um

Transporte, o empresário gráfico terá
uma excelente solução para aquisição e

gerenciamento de vale transporte.

de problemas e o aperfeiçoamento

11 2854-6300 ou

Pedidos de até R$ 10.000,00 – taxa

de sua gráfica. A principal vantagem

clubdeferias@clubdeferias.com.br

administrativa 2,5%.

é ter professores e especialistas de

Taxa de entrega isenta.

comprovado renome no mercado que

Entrega do pedido até 5 dias úteis após o
pagamento.
Para mais informações e aquisições,
entre em contato pelo email
valetransporte@bqtransporte.com.br ou
pelo telefone 51 3027-7902.
www.bqtransporte.com.br

BRASIL LICITAÇÕES
A Abigraf Nacional possui um serviço
que pode trazer muitas oportunidades
para sua gráfica. Os associados recebem
até 3 vezes por dia, por email, a relação
das licitações de serviços gráficos
abertos no seu Estado. Aproveite essa
vantagem e aproxime sua empresa de
um grande cliente potencial: o governo.
Para mais informações: 11 3232 4500
ou dmark@abigraf.org.br

DESCONTO EM
CONSULTORIA DA ABTG
Os associados possuem valores
especiais ao solicitar uma consultoria
técnica da ABTG, visando à correção

realizam melhorias para sua empresa,

DESCONTOS IMPERDÍVEIS
NA REDE

buscando soluções e planos de trabalho

Associados da Abigraf, agora sua

adequados para cada caso.

empresa, seus colaboradores e

São diversas possibilidades como
treinamentos, verificação e testes

dependentes têm mais um motivo para
comemorar:

de equipamentos, indicação de

• 15% de desconto de desconto na

fornecedores, certificação, gestão de

categoria utilidade doméstica;

qualidade, entre outras ações que fazem

• 10% de desconto na categoria

toda a diferença no mercado gráfico.

móveis;

Para mais informações: 11 2797-6700

• 5% de desconto nas demais

DESCONTOS EM
POUSADAS, HOTÉIS E
CHALÉS COM CLUB DE
FÉRIAS
O Club de Férias disponibiliza
hospedagem em pousadas, chalés, hotéis
e colônias de férias de todo o Brasil.
O benefício é válido para empresários,

categorias do site.
COMO APROVEITAR ESTE
BENEFÍCIO?
• As compras devem ser feitas pelo
site: www.walmart.com.br/abigraf ou
por telefone 11 3003-6000 (mencionar
o código ABIGRAF);
• As condições deste benefício estão

funcionários e dependentes das

sujeitas a alterações sem aviso prévio.

empresas associadas. As opções de

• Em caso de dúvidas, fale conosco

destinos e valores estão disponíveis no

por meio do link: www2.walmart.com.

site: www.clubdeferias.com.br.

br/FaleConosco

DIVULGAÇÃO DA EMPRESA
NO ANUÁRIO BRASILEIRO
DA INDÚSTRIA GRÁFICA
Associados tem figuração exclusiva,
com dados cadastrais e segmentos de
atuação no maior catálogo de divulgação
da Indústria Gráfica Brasileira e principal
fonte de referência do setor.
Traz em suas 416 páginas:
• Diretório da Indústria Gráfica, com
informações de 2.282 empresas de 581
cidades de todo o país.
• Guia de Fornecedores Gráficos,
composto pelos dados de 529 fabricantes
e representantes de equipamentos,
insumos, matérias-primas, sistemas e
prestadores de serviços.
• Panorama e tendência na visão de 25
entidades ligadas direta e indiretamente
ao setor da comunicação impressa.
• Análise econômica dos diversos
segmentos que compõem a indústria
gráfica.
• Tabelas com os números da balança
comercial do setor.
• Endereço de 132 organizações ligadas

Mais informações: 11 4111-8852

ao setor como escolas, sindicatos e

11 4111-8856 / 11 3104-5644

entidades.

• Aproveite mais um benefício da

(Agência de Promoção de Exportações e

entre centenas de empresas, o serviço

ABIGRAF para você.

Investimentos) do Governo Federal.

possibilita que você venda um produto

Para saber mais, envie um email para

O GRAPHIA disponibiliza, para as

para uma empresa participante e receba

info@isidora.com.br ou

empresas associadas da entidade

de outra integrante, produtos ou serviços

além de condições diferenciadas de

ligue 11 5093-0734.

que fazem parte deste projeto de

que esteja precisando. Ao realizar esta

pagamento.

POSITIVO INFORMÁTICA

exportação, uma estrutura de apoio

troca, você melhora seu fluxo de caixa,

operacional e logístico para ações

a sua força de venda e ganha muitos

Associados ao SIGEP/ABIGRAF-PR

comerciais, na prospecção, abertura e

outros benefícios.

tem 10% de desconto na compra de

desenvolvimento de novos mercados,

Associados têm isenção na taxa de

computadores, notebooks, tablets,

através do suporte de profissionais

inscrição e desconto nas mensalidades.

celulares, servidores e outros produtos

qualificados e especializados em

da Positivo Informática.

Além de pagar taxas reduzidas nas

Comércio Exterior, além de participar

transações.

Para usufruir desse excelente benefício,

de Feiras Internacionais, realizar

o associado deve entrar em contato com

Missões Comerciais ao Exterior e

Informações: 11 3508-4100

o SIGEP/ABIGRAF-PR 41 3253 7172 ou

organizar Projetos Compradores, os

PLATAFORMA WEB-TOPRINT ISIDORA

abigrafpr@milenio.com.br

quais consistem na vinda de clientes do

www.revendedorpositivo.com.br.

exterior para visita às fábricas no Brasil,

A Abigraf tem uma novidade imperdível

POSSIBILIDADE DE
PARTICIPAÇÃO EM
PROJETO DE EXPORTAÇÃO
(GRAPHIA)

PARCERIA ADOBE
Através desta parceria o associado
ABIGRAF de todo o Brasil tem desconto
progressivo nas soluções ADOBE,

A ABIGRAF Nacional possui contrato
CLP – Licenças Cumulativas que
promove descontos de até 40% na
compra de licenças de softwares da
ADOBE como Acrobat, Illustrator,
Photoshop entre outros.
Informações: 21 2122-0800
ou comercial@pars.com.br

para acelerar suas vendas e fidelizar
seus clientes. A Web-to-print é uma
ferramenta de vendas através da internet
com sites de conexão exclusiva gráfica-

dentre diversas outras ações.

VALE REFEIÇÃO E VALE
ALIMENTAÇÃO POLICARD
BENEFÍCIOS

Para mais informações sobre o

A nova parceria entre a ABIGRAF e a

GRAPHIA ligue 11 3232-4528 ou acesse:

POLICARD oferece além de ISENÇÃO

www.graphia-alliance.com.br.

de Taxa Administrativa muitas outras

apoio à exportação da Indústria Gráfica

REDE DE PERMUTAS
TRADAQ

Brasileira.

Para aumentar os lucros e reduzir os

Este projeto iniciou suas atividades

gastos dos associados, oferecemos um

no segundo semestre de 2003, como

• Desconto apenas para associados;

conceito inovador realizado pelo Tradaq,

resultado da parceria estabelecida entre

a maior rede de permutas do Brasil.

• Inovação e tecnologia para sua gráfica;

a ABIGRAF Nacional e a APEX-Brasil

Por meio de milhares de operações,

cliente (negócio a negócio) ou loja aberta
ao mercado (gráfica-consumidor).
12% DE DESCONTO NO VALOR DE
INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA

O GRAPHIA é o projeto de incentivo e

ou www.tradaq.com.br/parceria-abigraf

vantagens para sua gráfica e seus
funcionários.
Com o pedido Simples da Policard, você
faz a gestão do benefício de uma forma
muito simples e prática! Para solicitar
os cartões e créditos, acesse: www.
policard.com.br/pedidosimples e informe
o código promocional V7cP3mF2 para

receber as vantagens.

• Troca programada: renove sua frota a

A Policard está desde 1995 no mercado

cada 2 anos com maior facilidade.

cuidando de seus clientes. Atualmente

A Financeira Renault, pensando em você

com mais de 8 mil empresas clientes e
150 mil estabelecimentos credenciados
parta atendê-los em todo país.
Para mais informações e aquisições,
entre em contato pelo email:
abigraf@policard.com.br
ou pelo telefone 11 3173 7315.
www.policard.com.br.

ASSOCIADOS ABIGRAF
VALE UM DESCONTÃO

e em sua empresa, disponibiliza o Plano
de Vantagens Financeiras Renault para
facilitar a renovação e o aumento da sua
frota.
Não perca, ligue (011) 2184-1000 ou
procure o departamento de vendas a
empresas através do e-mail renault:

- 100% financiado
- 1º pagamento até 59 dias*

SOLUÇÕES EM
EDUCAÇÃO

Educação Superior

• EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

senaipr.com.br

empresas@renault.com.

SENAI

Encontre a concessionária mais próxima

Cursos de Curta Duração

ou acesse o site:

Conhecimentos rápidos e práticos
em diversas atividades industriais,
dentre elas na área gráfica e editorial,
destinados para quem está iniciando a
vida profissional ou deseja se aperfeiçoar
para descobrir novas capacidades.

www.renaut.com.br/concessionarias.
- Faturamento imediato

CONHEÇA AS SOLUÇÕES DO SISTEMA FIEP (FIEP, SESI, SENAI, IEL)

Plano de vantagens financeira Renault

Cursos Técnicos

uma opção inteligente para trocar de

São cursos em diversas áreas do
conhecimento com no máximo 2 anos
de duração. No Senai, o aluno conta
com laboratórios e equipamentos de
ponta, professores especializados e
com experiência no mercado, além de
vivenciar na prática a realidade das
indústrias por meio de uma extensa
rede de parceiros.

carro
• Entrada mínima de 20% com balão
final;
• Parcelas reduzidas;
• Possibilidade de renovação, upgrade e
aumento da sua frota;

Graduação Tecnológica, Pós-graduação
e Cursos de Extensão.

• EDUCAÇÃO SESI
Colégio Sesi
É a maior rede de ensino médio
privado do Paraná, com 53 unidades
em todo o estado. Possui uma
metodologia diferenciada para que
o aluno aprenda como o mundo
realmente funciona por meio de aulas
em grupo e desafios reais. Além disso,
tem acesso a programas especiais
como orientação vocacional, robótica
com kit educacional Lego Zoom, cursos
profissionalizantes, olimpíadas de
literatura, preparatório para o Enem e
plano de odontologia escolar. Possui
um valor diferenciado para a indústria.
sesipr.org.br/colegiosesi/

Educação de Jovens e Adultos EJA
Voltada a jovens e adultos que não
puderam concluir seus estudos, a
Educação de Jovens e Adultos do Sesi
é ofertada na modalidade presencial
(na própria empresa) e a distância.
Proporciona ao aluno a oportunidade
de elevar sua escolaridade. Podem
participar os trabalhadores que não
concluíram o Ensino Fundamental (anos
finais - 6ª/7ª/8ª/9ª) ou o Ensino Médio.
Benefícios estendidos aos dependentes
de trabalhadores, com idade mínima de
18 anos. Gratuito para a indústria.
sesipr.org.br/eja

Educação Continuada
São diversos cursos destinados para
quem deseja se atualizar e adquirir novos
conhecimentos que visam a atualização,
o aperfeiçoamento e a complementação
da formação profissional e pessoal dos
trabalhadores da indústria. Os cursos
podem ser ofertados na modalidade
presencial ou a distância, nas instalações
do Sesi, nas indústrias, nos sindicatos
ou em parceria com outras instituições.
Também é possível desenvolver um
curso ou programa específico de

acordo com a necessidade da empresa.
Principais temas: Segurança e Saúde
no Trabalho, Alimentação Saudável,
Atividade Física, Responsabilidade Social,
Cultura, Educação, Gestão, Recursos
Humanos, entre outros.

pensar inovadora, partindo dos conceitos

criar oportunidades aos trabalhadores

de diferenciação e qualidade como forma

para a mudança de comportamento,

de aumentar a vantagem competitiva.

além de propiciar ambientes de trabalho

Os cursos são oportunidades de

seguro e trabalhadores saudáveis. O

fortalecimento da indústria paranaense

resultado dessas ações é proporcionar

sesipr.org.br/para-voce/educacao

e procuram desenvolver competências

para as indústrias produtos e serviços

para gestão empresarial, finanças,

personalizados, com soluções integradas,

marketing, logística, custos, liderança,

foco na produtividade da empresa e na

entre outros. Para adequação aos

redução de custos.

diversos públicos e interesses, os

sesipr.org.br/para-empresas/qualidade-

Curso CIPA
Curso para formação de Membros da
CIPA com duração de 20 horas, que
podem ocorrer nas unidades do Sesi
ou dentro das empresas. O objetivo é
orientar os participantes da comissão
a identificar riscos de acidentes nos
ambientes de trabalho e medidas para
reduzir ou eliminar tais riscos. O curso
aborda temas de Saúde e Segurança
no Trabalho de acordo com a legislação
vigente (Norma Regulamentadora 5) e
a realidade da sua empresa. O curso
é oferecido de forma gratuita para
indústrias associadas aos sindicatos
patronais filiados à Fiep.

cursos podem ser intensivos (de curta
duração) ou com duração mais extensa

de-vida

(modalidades aberta e/ou in company).

• CARTÃO SESI

faculdadesdaindustria.org.br/extensao

O Sesi no Paraná, em parceria com os

SOLUÇÕES EM
QUALIDADE DE VIDA
SESI
• SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO
Os serviços oferecidos buscam
incentivar o comportamento preventivo
e saudável de seus colaboradores

• EDUCAÇÃO EXECUTIVA IEL

por meio da elaboração e gestão dos

O IEL no Paraná oferece programas de

programas de segurança e saúde no

educação executiva para a capacitação

trabalho, de consultorias e assessorias

de gestores com novas ferramentas de

customizadas em segurança e saúde

gestão que desenvolvem uma forma de

no trabalho e ações de vida saudável.
Os objetivos são incentivar, motivar e

Sindicatos Empresariais e as indústrias
paranaenses, oferece aos trabalhadores
e seus dependentes o Cartão SESI. Com
ele, as empresas associadas tem acesso
a serviços odontológicos e compra de
produtos na rede credenciada como
farmácias, supermercados, livrarias,
papelarias, óticas e academias, com toda
a tranquilidade do desconto em folha de
pagamento.
sesipr.org.br/cartaosesi

• PROGRAMA CUIDE-SE +
O Cuide-se + leva a qualidade de
vida para o trabalhador da indústria

paranaense por meio da prevenção e

empresa.

da educação. Contribui para a redução

• Prevenção do Câncer: por meio de

de acidentes, das situações de risco,

exames periódicos para a detecção

dos índices de absenteísmo e licenças

precoce dos cânceres de mama, colo

por doenças na empresa, a partir da

de útero, próstata e pele, realizados em

educação para a valorização da vida.

unidade móvel de atendimento que pode

O programa orienta sobre a prevenção

ir até a indústria. Além dos exames de

por meio de mudanças de hábitos e,

diagnóstico, podem ser programadas

principalmente, da realização de exames

aulas elucidativas a respeito do câncer,

clínicos periódicos. O Cuide-se+ oferece

suas possíveis causas e tratamentos.

consultoria para as indústrias, que

Todas as ações são ministradas por

podem solicitar um atendimento mais

uma equipe técnica que acompanhar a

específico para a sua realidade nos

unidade móvel e tem como público-alvo

temas:

todos os colaboradores das empresas

• Prevenção ao uso de álcool e

visitadas.

outras drogas: a consultoria apoia as

• Alimentação Saudável: consultoria

indústrias na prevenção e educação

customizada que visa contribuir

fornecendo elementos para que o

para a mudança de comportamento

trabalhador reflita sobre situações de

do trabalhador no que se refere à

risco à saúde em relação ao uso e abuso

alimentação saudável. Promove saúde

SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
SENAI

de drogas, dentro e fora do ambiente

e qualidade de vida, por meio de

de trabalho, oportunizando a adoção de

As empresas encontram soluções

ações educativas pontuais (palestras,

novos comportamentos e atitudes mais

em tecnologia e inovação por meio

kits), vivenciais (cursos, oficinas)

saudáveis. Alternativas diferenciadas

de equipes técnicas qualificadas,

• CENTRO INTERNACIONAL
DE NEGÓCIOS - CIN

e atendimento clínico nutricional,

são elaboradas a partir de um cuidadoso

laboratórios que simulam o

utilizando a Educação Nutricional como

A Fiep, por meio do Centro Internacional

diagnóstico para o desenvolvimento de

comportamento real de máquinas de

estratégia para trabalhar a mudança

de Negócios (CIN), oferece os melhores

ações de sensibilização, informação e

todos os setores industriais e muito mais.

de comportamento em busca de uma

serviços e assessorias para o processo

capacitação, direcionadas aos diferentes

São mais de 50 unidades distribuídas

alimentação mais saudável.

de internacionalização de negócios com

públicos e demandas identificadas na

por todo o estado, além dos Institutos

sesipr.org.br/cuide-se-mais

o objetivo de aumentar a competitividade

NORMAS
REGULAMENTADORAS
SESI E SENAI

de Tecnologia e Inovação dedicados

Nrs são normas que regulamentam
e fornecem orientações sobre
procedimentos obrigatórios relacionados
à segurança e medicina do trabalho.
O não cumprimento das disposições
legais sobre segurança e medicina do
trabalho acarreta em multas e pode
afetar diretamente na competitividade e
produtividade da sua empresa. No Brasil,
há 36 NRs que orientam a respeito
destas regras. O Sesi e o Senai oferecem
cursos e consultorias para que as
empresas estejam dentro da lei.

e Inovação em Processos e Produtos,

sistemafiep.org.br/nrs

a diversos segmentos industriais, que
atuam com Pesquisa Desenvolvimento
Ensaios Laboratoriais Industriais,
Calibração de Equipamentos,
Certificação de Produtos, Serviços
de Inspeção e Operacionais, além de
Consultorias e Assessorias. No Paraná,
temos Institutos em Meio Ambiente e
Química, Papel e Celulose, Tecnologia
da Informação, Madeira e Mobiliário,
Alimentos e Bebidas, Construção Civil
e Metalmecânica. Além do primeiro
Instituto Senai de Inovação em
Eletroquímica lançado no Brasil.
senaipr.com.br/empresas

SOLUÇÕES EM
INTERNACIONALIZAÇÃO
FIEP

no mercado nacional e internacional.
O CIN promove missões empresariais,
encontro de negócios, seminários,
participação em feiras internacionais e
capacitações empresariais em comércio

SOLUÇÕES EM
REPRESENTATIVIDADE
INDUSTRIAL E SINDICAL
FIEP

exterior, com temas atuais e inovadores.

• CRÉDITO E FINANCIAMENTO

Empresas filiadas aos sindicatos da Fiep

A Fiep possui uma área de Fomento com

têm descontos exclusivos.

o objetivo de orientar o empresário sobre

cinpr.org.br

subsídios para acesso ao financiamento
mais adequado para o seu negócio.

como condições os seguintes itens:

• LOGÍSTICA REVERSA

• Disponível para empresas com

O objetivo principal da Logística Reversa

faturamento até R$ 90 milhões;

é reinserir os resíduos do pós-consumo

• Solicitação por meio do portal www.

em novos ciclos produtivos. Tal conduta

cartaobndes.gov.br;

preserva o meio ambiente e a vida,

• Participação do BNDES de até 100%

pois além de retardar a ocupação de

da compra;

aterros sanitários, diminui a extração de

• Taxa de juros: 0,99% a.m. (validade
março/15);

matérias-primas. Saiba como o Sistema
Fiep ajuda as empresas paranaenses a
se enquadrarem na Política Nacional de

• CADASTRO DAS INDÚSTRIAS

Por meio de parcerias com agentes

• Limite de crédito de até R$ 1 milhão,

É uma ferramenta que facilita a

financeiros, aproxima os interesses do

por banco emissor;

prospecção das relações comerciais com

empresário e proporciona negociações

• Prazo de pagamento: de 03 a 48

informações úteis para o empresário

alinhadas às suas necessidades. Além

prestações mensais e fixas.

investidor que deseja expandir seus

disso, a Fiep é representante do Posto

Mais de 231 mil itens estão disponíveis

negócios. Editado pelo CIN/PR, o

de Informações FIEP/BNDES, garantindo

para ser financiados por meio do Cartão

Cadastro é atualizado anualmente,

o melhor apoio financeiro na hora de

BNDES, como máquinas e equipamentos,

tornando-se fundamental para a geração

alavancar a sua empresa e conquistar

embalagens, móveis, veículos utilitários,

de novos negócios e promoção das

seus objetivos.

• PROGRAMA DE
DESENVOLVIMENTO
ASSOCIATIVO

computadores e software. Para solicitar

indústrias paranaenses, no Brasil e

fiepr.org.br/para-empresas/credito

o cartão é preciso que a empresa

O Programa de Desenvolvimento

exterior. Com o Cadastro, você tem

possua conta corrente em um dos

acesso a informações de mais de 9

• CARTÃO BNDES

mil indústrias paranaenses, de forma

As Indústrias Gráficas de todo o Brasil,

obrigações fiscais, previdenciárias e com

organizada e catalogada, e pode fazer

consideradas de micro, pequeno e médio

a legislação ambiental e possuir cadastro

buscas por razão social, produtos,

portes, com faturamento bruto anual

no Portal de Operações do Cartão

município, bairros, dentre outros.

de até R$ 90 milhões, contam com os

BNDES.

Disponível em versão física e virtual em

benefícios do Cartão BNDES. O Cartão

cadastrosindustriais.com.br

visa financiar de forma ágil e simplificada

fiepr.org.br/credito

os investimentos das MPME’s tendo

bancos emissores; estar em dia com as

Resíduos Sólidos e a estruturarem um
sistema de Logística Reversa.
fiepr.org.br/logisticareversa

Associativo (PDA) é uma iniciativa da
Confederação Nacional da Indústria
(CNI) com a Federação das Indústrias
do Estado do Paraná (Fiep) e o Sebrae
para fortalecer a representação sindical
empresarial da Indústria, a fim de
melhorar o ambiente de negócios e
ampliar a competitividade das indústrias
do setor. O PDA oferece cursos gratuitos
pertinentes à rotina industrial e que são

destinados a empresários e gestores
relacionados com a indústria.
fiepr.org.br/para-sindicatos/pda/

CENTRO DE EVENTOS
DA FIEP

ASSOCIEM-SE
A rapidez da informação no mundo atual faz imperiosa a participação em Entidades de Classe.

O Centro de Eventos Sistema Fiep

O Sigep/Abigraf-PR é o fórum para debates e busca de soluções comuns para problemas

oferece uma estrutura completa que

comuns. Assim, busque informações!!!

permite diversificação na realização

“Integrar uma entidade de classe é fundamental para os empresários que desejam

de eventos de diferentes portes e

manter-se atualizados sobre tudo o que acontece em seu segmento de atuação.”

características. O espaço atende os
mais variados segmentos na área de
congressos, intercâmbio de negócios,
colação de grau, exposições, feiras,

APROVEITEM!

workshops, eventos culturais e sociais.

Mensalidades a partir de R$ 62,00* por mês.

Além disso, o Centro de Eventos

*O valor de R$ 62,00 mensais é válido para gráficas de 0 a 5 funcionários.

possui uma completa infraestrutura,
com recursos tecnológicos e serviços
que garantem conforto e segurança.
A indústria paranaense tem descontos
exclusivos na locação.
centrodeeventosfiep.com.br

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
PARA ASSOCIAÇÃO

INFORME-SE
Cópia do contrato social e alterações;
Cópia do CNPJ;
Cópia do alvará de licença;
Número da inscrição estadual;
Dados cadastrais.

41 3253 7172
abigrafpr@milenio.com.br
marketing@sigep.org.br
financeiro@sigep.org.br

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS DO ESTADO DO PARANÁ - SIGEP
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA GRÁFICA – ABIGRAF REGIONAL PARANÁ
Rua Augusto Severo, 1050, Alto da Glória - Curitiba-PR - CEP 80030-240
Rua Maranhão, 314 – sala 51 – Centro - Londrina – PR – 86010-904

55 (41) 3253.7172 | sigep@sigep.org.br | abigrafpr@milenio.com.br

www.sigep.org.br | www.facebook.com/sigepabigrafpr

